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Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten och
överlämnar det till revisorsgrupp 1.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning
Stadsrevisionens revisionskontor har granskat om staden bedriver
ett strukturerat arbete för att motverka våldsbejakande extremism.
Revisorernas granskning av nämndens arbete genomfördes 4
september 2019. De av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna
för arbetet mot våldsbejakande extremism ingår i stadens trygghetsoch säkerhetsprogram och syftar till att tydliggöra stadens arbete.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att staden har
strukturer för arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet har
organiserats inom ramen för befintliga verksamheter och följer
intentionerna i stadens budget och riktlinjer för arbetet mot
våldsbejakande extremism. De utvecklingsområden i arbetet som
revisorerna för fram är att rapporteringen till kommunstyrelsen
behöver utvecklas, stadsdelsnämnderna behöver säkerställa att
medarbetarna fullföljer stadens webbaserade grundutbildning samt
tydliggöra hur samverkan med civilsamhället ska utvecklas i
enlighet med stadens riktlinjer.
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Bakgrund
Stadsrevisionens revisionskontor har granskat kommunstyrelsen
och ett antal nämnder i syfte att se om staden bedriver ett
strukturerat arbete för att motverka våldsbejakande extremism.
Granskningen genomfördes genom intervjuer och studier av
relevanta dokument såsom stadens budget för 2019, stadens
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riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism, stadens
trygghets- och säkerhetsprogram och lokala handlingsplaner.
Revisorernas granskning av Spånga-Tenstas arbete genomfördes 4
september 2019. Inom förvaltningen intervjuades avdelningschef
för individ- och familjeomsorg, samordnaren för våldsbejakande
extremism, enhetschef för barn och ungdom, enhetschef för
beroendevården, enhetschef för sociala insatsgruppen (SIG) samt
socialsekreterare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelning ekonomi och analys i samarbete
med avdelning individ- och familjeomsorg.
Ärendet
Ärendet inkom till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 12 december
med svarstid till 28 februari 2020. Övriga remissinstanser är
kommunstyrelsen, socialnämnden samt Enskede-Årsta-Vantörs och
Skärholmens stadsdelsnämnder.
Revisorernas granskning utgick från följande revisionsfrågor:
- Har styrelser och nämnder organiserat sitt arbete mot
våldsbejakande extremism i enlighet med stadens riktlinjer
för arbetet?
- Genomförs åtgärder mot våldsbejakande extremism med
utgångspunkt i de tre åtgärdsområden (allmänna och
demokratifrämjande insatser, riktade och förebyggande
insatser och individinsatser till avhoppare som angetts som
väsentliga i stadens riktlinjer för arbetet)?
- Finns en fungerande samverkan internt inom staden med
externa aktörer?
- Har styrelser och nämnder en uppföljning av arbetet mot
våldsbejakande extremism?
Revisorerna har utöver Spånga-Tensta stadsdelsnämnd även
granskat Enskede-Årsta-Vantörs och Skärholmens
stadsdelsnämnder samt kommunstyrelsen och socialnämnden.
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Slutsatser
Revisorernas sammanfattande bedömning är att staden har
strukturer för arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet är
organiserat inom ramen för befintliga verksamheter och följer
intentionerna i stadens budget och riktlinjer för arbetet mot
våldsbejakande extremism. De utvecklingsområden i arbetet som
revisorerna för fram är att rapporteringen till kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2019/511
Sida 3 (4)

behöver utvecklas, stadsdelsnämnderna behöver säkerställa att
medarbetarna fullföljer stadens webbaserade grundutbildning samt
tydliggöra hur samverkan med civilsamhället ska utvecklas i
enlighet med stadens riktlinjer.
Revisorernas rekommendation till stadsdelsnämnderna är:
- Säkerställ att berörda medarbetare fullföljer stadens
webbaserade utbildning om våldsbejakande extremism.
- Utveckla rapporteringen till nämnden kring uppföljningen
av aktiviteter i handlingsplanerna och en samlad analys av
arbetet.
- Förtydliga hur samverkan med civilsamhället i arbetet mot
våldsbejakande extremism ska utvecklas.
Synpunkter
Under våren 2019 mottog förvaltningen flera orosanmälningar
rörande både barn och vuxna med koppling till islamistisk
extremism. Detta var en ny företeelse för förvaltningen och
föranledde översyn av interna rutiner. En preventionssamordnare
kommer från 1 januari 2020 att fortsatt jobba för att utveckla
strukturerade arbetssätt och samverkan med civilsamhället samt
delta i stadens i olika nätverk i arbetet mot våldsbejakande
extremism.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Individ och familj
Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Det arbete som bedrivs mot våldsbejakande extremism ska
inkluderas som en del av det ordinarie arbetet inom förvaltningen
och fortsatt förankras hos förvaltningens alla medarbetare. En lokal
handlingsplan har tagits fram enligt stadens rutiner och reviderades
senaste april 2019. Handlingsplanen innehåller en lokal lägesbild
och ska säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för
arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism
på lokal nivå. Där beskrivs också hur medarbetare i förvaltningen
och i staden ska agera vid oro kring en individ, eller om det har
inträffat något som kan vara kopplat till våldsbejakande extremism.
Förvaltningen kan konstatera att spridningen av den lokala
handlingsplanen behöver förbättras för att säkerställa att all personal
har kännedom om detta. Ett viktigt led i arbetet är att alla
medarbetare fullföljer den av staden framtagna webbaserade
utbildningen om våldsbejakande extremism, dels för att tidigt kunna
uppmärksamma tecken som exempelvis symboler, dels ha
kännedom om stadens arbete och rutiner. Information om
webbutbildningen samt länk till anmälan finns tillgänglig på
förvaltningens intranät. Förvaltningen kommer att säkerställa att
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alla medarbetare nås av informationen, och att deltagandet blir så
högt som möjligt.
I den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism finns
ett antal aktiviteter framtagna som är kompetenshöjande,
förhindrande och förebyggande. Status och resultat av de framtagna
aktiviteterna rapporteras till nämnden i samband med
tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.
I arbetet med att ta fram den lokala lägesbilden har det även blivit
tydligt att civilsamhället efterfrågar grundkunskap om
våldsbejakande extremism. Förvaltningen instämmer i att
samverkan med civilsamhället och det lokala näringslivet behöver
förtydligas och utvecklas. Ett prioriterat arbete är att se över
befintliga samverkansforum och säkerställa att våldsbejakande
extremism inkluderas i dessa.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör
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1. Revisionsrapport: Stadens arbete mot våldsbejakande
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